
Vivo quer 20 milhões de assinantes até final de 2003 
 
A operadora Vivo definiu que a meta deve ser conquistada sem aumento do aporte feito em 2002. 
Em entrevista ao WORLD TELECOM, Francisco Padinha, CEO da operadora de telefonia móvel, diz 
que a empresa não muda a sua opção pelo CDMA e admite que a competição nas ligações de 
longa distância pelo celular (CSP) vai provocar queda de receita da companhia.  
 
WORLD TELECOM: Por que Vivo?  
 
Francisco Padinha: A nova marca surge com a responsabilidade de traduzir os valores da maior 
empresa de telefonia móvel da América do Sul: comunidade, inovação, transparência e 
proximidade. Foram feitos vários estudos de mercado, análises semióticas e pesquisas destinadas 
a testar a percepção das marcas junto aos consumidores, e ficou evidente que a marca Vivo era a 
que perfeitamente se adequava à visão e aos valores dessa nova empresa.  
 
A Vivo será marca única em todo o Brasil. A operadora continuará sendo a mesma, só que terá 
um novo e único nome.  
 
WT: Com a marca definida, qual é a expectativa de expansão?  
 
Padinha: A Vivo já nasce líder. Vai atuar em 19 Estados, além do Distrito Federal, o que vai 
representar 86% do território nacional, atendendo a mais de 80% do PIB brasileiro. Hoje, a Vivo 
possui mais de 17 milhões de clientes e espera chegar a cerca de 20 milhões até o final de 2003.  
 
WT: Como serão integradas as redes da Telesp Celular, Telefônica Celular e TCO?  
 
Padinha: A rede CDMA será estendida para as regiões da Vivo (CRT e TCO), até hoje cobertas por 
redes TDMA. Ainda este ano, a Vivo anunciará a implantação de overlays CDMA 1XRTT em Porto 
Alegre e Brasília. Atualmente, a rede de internet em alta velocidade está ativa nas cidades de São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Curitiba (PA), além da região do ABC, Campinas e 
litoral paulista, no Estado de São Paulo.  
 
WT: Qual é o investimento previsto para o primeiro ano da operação – na integração das redes, 
overlay da tecnologia etc?  
 
Padinha: As operadoras agora consolidadas como Vivo investiram cerca de R$ 900 milhões no ano 
passado e não vamos gastar mais do que isso. A idéia é otimizar os recursos. Os investimentos 
serão direcionados para a integração e consolidação da rede CDMA nas áreas de atuação da 
empresa.  
 
WT: Quanto a companhia irá investir para adequar a infra-estrutura às exigências do Código de 
Seleção de Prestadora?  
 
Padinha: O modelo do SMP com CSP tem um grande impacto na medida em que as tarifas 
praticadas pelas prestadoras de STFC-LD são bastante superiores ao que se está acostumado a 
pagar. Além desse fato, são perdidas as facilidades de uso do celular (agenda, rediscagem da 
chamada, etc.). O CSP acaba com o conceito mobilidade (noção de distância) para converter o 
celular quase em serviço de acesso local. Dentro da área de sua operadora, o cliente tem que 
saber a que área está ligando para introduzir ou não o CSP. Essas preocupações foram levadas à 
Anatel, mas a Vivo vai acatar todas as determinações do órgão regulador.  
 
WT: O CSP provoca queda de receita?  
 
Padinha: Sim, mas prefiro não detalhar os fatores dessa redução.  
 



WT: Como será conduzido o processo de consolidação dos recursos humanos das empresas?  
 
Padinha: A Vivo tem um quadro de cerca de 7 mil funcionários e gera cerca 50 mil empregos 
diretos e indiretos. O processo de reestruturação de pessoal ocasionou redução de pessoal, 
conseqüência de um processo absolutamente normal em fusões dessa natureza, nas quais a 
verticalização das estruturas organizacionais e a integração dos processos e sistemas resultam em 
sinergias de pessoal, gerando maior produtividade. As reduções foram feitas naquelas áreas onde 
se integraram processos, possibilitando operar com menor contingente. Os critérios utilizados 
tiveram estritamente a ver com a extinção ou a racionalização de processos. Mais importante é 
que as demissões foram feitas dentro de condições absolutamente profissionais e de muito 
respeito pelas pessoas, oferecendo um conjunto de condições como outplacement, indenizações 
financeiras por tempo de empresa, extensão de assistência médica e odontológica, entre outras.  
 
WT: Onde ficará a sede da companhia?  
 
Padinha: São Paulo é a sede administrativa da empresa, mas a diretoria da Vivo está repartida 
equilibradamente entre o Rio de Janeiro e São Paulo.  
 
WT: O senhor será mantido na presidência da empresa ou exerce um cargo temporário? Qual será 
a tarefa dos principais executivos da Telesp Celular, Telefônica Celular e da TCO?  
 
Padinha: Sou o presidente da Vivo. E a diretoria executiva é formada por: Fernando Abella, vice-
presidente executivo de Finanças e Controle; Gilson Rondinelli Filho, vice-presidente executivo de 
Marketing e Inovação; Paulo César Teixeira, vice-presidente executivo de Operações; Luis Avelar, 
vice-presidente de TI e Eng. de Produtos e Serviços; Carlos de La Rosa, vice-presidente de 
Relações Institucionais e Regulamentação; Guilherme Portela Santos, vice-presidente de Clientes; 
Javier Rodrigues, vice-presidente de Tecnologia e Redes.  
 
WT: Qual é a estratégia para manter/ganhar market share?  
 
Padinha: Este dado é estratégico. Mais para a frente serão anunciados pacotes de tarifas e 
serviços.  
 
WT: Há uma estratégia específica para o mercado corporativo?  
 
Padinha: Após um ano de comercialização, mais de 600 empresas (correspondendo a mais de 13 
mil linhas) estão utilizando o serviço, podendo-se destacar alguns cases de sucesso com centenas 
de linhas, como a VisaNet, Apprimus, UltraGás, Coca-Cola, SBT, empresas de consultoria, etc. Da 
experiência do mercado, a killer application é o acesso com mobilidade aos recursos corporativos 
que estas empresas já tinham no seu backoffice, mas com garantia de segurança através da 
oferta de acesso VPN. Os serviços são cobrados apenas por volume de dados efetivamente 
transacionados. Ou seja, o usuário só paga pela quantidade de dados consumidos em kilobyte 
(KB) e não pelo tempo de conexão, podendo ficar conectado à Internet ininterruptamente (always 
on). A cobertura abrange toda a região da Grande São Paulo, incluindo o ABC, as cidades 
paulistas de Santos, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, a cidade do Rio 
de Janeiro, além de Vitória e Curitiba.  
 
WT: Quanto a transmissão de dados representa na receita global da companhia?  
 
Padinha: A participação de dados na receita este ano é de 3% com tendência a dobrar no próximo 
ano.  
 
 
 
 



WT: Existe a possibilidade de esta receita superar o faturamento dos serviços de voz?  
 
Padinha: A tendência mundial é de a receita de dados crescer. Mas acho que os serviços de voz 
deverão manter a posição de principal gerador de receita para as operadoras nos próximos anos.  
 
WT: A Vésper é um parceiro importante no projeto de expansão da Vivo?  
 
Padinha: Prefiro não me posicionar a respeito. Apenas para reiterar, já temos operação em todo o 
Brasil através do roaming.  
 
WT: Analistas de mercado identificaram que a tendência nacional é de uma atuação vertical das 
companhias de telecomunicações, ou seja, uma empresa atuaria em vários nichos. Qual é a sua 
avaliação e como a Vivo será estruturada para concorrer neste cenário?  
 
Padinha: A Vivo já nasce líder de mercado e está estruturada para ser uma empresa altamente 
competitiva, atuando no segmento de telefonia móvel. Este é o foco de negócio.  
 
WT: Qual é o projeto para explorar a 3ª Geração de telefonia celular?  
 
Padinha: O CDMA é sem dúvida a tecnologia que oferece uma evolução segura e suave para a 
terceira geração, além de ter sido escolhida como a tecnologia da terceira geração em todo o 
mundo.  
 
WT: Com a compra da TCO, a dívida total da Telesp Celular Participações aumenta. Como está o 
atual balanço das operadoras e como será feita esta consolidação financeira?  
 
Padinha: Não vou me posicionar a respeito.  
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